
                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  109   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere  prevederile art. 135 din Ordonanța de urgență a  57/2019- Codul 

Administrativ. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art.1 – Se aprobă ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local Victoria, 

județul Brașov din data de 30.07.2020, convocată conform dispoziției primarului nr. 

308/23.07.2020, după cum urmează: 
 

 

 

NR.  

 

TITULATURA  Initiat/Întocmit 

 Intrebări și interpelări 

 

 

1 Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 30.07.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

2 Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

Primar  

Cristian Gheorghe 

3 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

318 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului 

Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

4 Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

de concesiune Nr.3158/01.04.2003 cu privire  la modificarea , 

art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul 

concesiunii. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

5 Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul 

Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

6 Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 

31.12.2020, mai mici de 20 lei. 
Primar  

Cristian Gheorghe 

7 Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și 

primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 

279 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului 

Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

8 Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului 

locativ de stat din Or.Victoria -și domeniul  privat.  

Primar  

Cristian Gheorghe 
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9 Cu privire la stabilirea unui spațiu de locuit în condițiile 

prevăzute de Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea 

violenţei domestice.  

Primar  

Cristian Gheorghe 

10 Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

11 Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou 

înființate ca urmare a  modificării organigramei și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului 

Victoria. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

12 Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului 

centralizat al Oraşului Victoria la data de 30.06.2020. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

13 Cu privire la modificarea și completarea listei cu inventarul 

domeniului public al Or.Victoria  aprobată prin HCL 

47/24.08.1999. 

 

Primar  

Cristian Gheorghe 

14 Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta cu Cabinet 

de Avocat Adrian Rusu în vederea promovării unei acțiuni și 

reprezentării în justiție. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

15 Privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de pana la 50% 

pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor 

fizice sau juridice si scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri 

datorate de concesionari, locatari,  daca in perioada pentru care s-

a instituit starea de urgenta au fost obligati potrivit legii sa-si 

intrerupa total sau partial activitatea economica. 

Primar  

Cristian Gheorghe 

16 Privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al 

Orasului Victoria 

Primar  

Cristian Gheorghe 

17 Privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile 

și terenurile neîngrijite situate în intravilanul  Orasului Victoria 

Primar  

Cristian Gheorghe 

18 Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare și 

funcționare al Direcției de asistență socială, fără personalitate 

juridică, a Orașului Victoria 

Primar  

Cristian Gheorghe 

 Diverse : 

  -Informare situație cheltuieli efectuate pentru măsurile ce s-au 

impus in vederea prevenirii și limităriii epidemiei cu COVID, in 

perioada starii de urgentă si a starii de asediu.  

 - Informare cu privire la adresa nr.5224/15.04.2020 a SC Pollux 

Impex SRL cu privire la terenul de 4400 mp solicitat de către 

aceasta în regim de ssuperficie, teren situat înn str.Aleea Uzinei. 

-Raportul nr.9273/14,07.2020 al biroului asistență socială. 

 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării ordinii de zi a ședinței la sediul primăriei și 

publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul general al orașului Victoria.  
 

       
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                       CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  110   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere  prevederile art. 138, alin.(15) din Ordonanța de urgență a  

57/2019- Codul Administrativ.   

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

          Art.1 – Se aprobă procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local 

Victoria, județul Brașov din data de 25.06.2020, conform anexei. 

Art. 2 -  Cu ducere la îndeplinire în vederea afișării procesului verbal al ședinței la 

sediul primăriei și publicării pe pagina de internet a acesteia se însărcinează secretarul 

general al orașului Victoria. 

 

 

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 
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                                                                PROCES   VERBAL 
 

Încheiat azi 25.06.2020 cu ocazia sedinţei ordinare a Consiliului Local Victoria. 

D-na secretar Tocoaie Gabriela - Buna ziua ! Cu permisiunea dumneavoastră 

vom începe ședința  ordinară de astăzi.  

Ședința ordinară a fost convocată prin Dispoziția nr.245/19.06.2020 iar anunțul 

privind organizarea ședinței a fost publicat pe site-ul primăriei : 

http//www.primaria.victoria.ro. 

La ședința Consiliului Local se constată prezența unui număr de 15 consilieri, ceea 

ce înseamnă că ședința este statutară.  

Conform art.228 din Ordonanța de urgență nr.57/2019 – privind Codul 

administrativ :  Regimul general aplicabil conflictului de interese  pentru aleşii locali 

    (1)  Alesul local aflat în conflict de interese în condiţiile prevăzute de cartea I titlul IV 

din Legea nr. 161/2003, cu modificările şi completările ulterioare, are obligaţia să se 

abţină de la emiterea sau participarea la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la 

încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce 

un folos material pentru sine sau pentru: 

    a) soţ, soţie sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 

    b) orice persoană fizică sau juridică faţă de care alesul local are calitatea de debitor al 

unei obligaţii; 

    c) o societate la care deţine calitatea de asociat unic ori funcţia de administrator sau de 

la care obţine venituri; 

    d) o altă autoritate din care face parte; 

    e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a 

făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestuia; 

    f) asociaţie sau fundaţie din care face parte. 

    (2)  În exercitarea funcţiei, consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre 

situaţiile prevăzute la alin. (1) are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei consiliului 

local, respectiv a consiliului judeţean interesul personal pe care îl are la adoptarea 

hotărârii respective, anunţ care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al 

şedinţei. 

    (3)  Ulterior anunţării interesului personal, consilierul local sau judeţean nu mai este 

luat în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârii consiliului cu privire la care 

acesta şi-a anunţat interesul şi nu are drept de vot la adoptarea acestei hotărâri. 

    (4)  Actele administrative emise ori adoptate sau actele juridice încheiate cu încălcarea 

prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută în condiţiile Legii nr. 176/2010, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

    (5)  Fapta aleşilor locali de a încălca prevederile alin. (1) şi legislaţia în materie privind 

conflictul de interese constituie abatere disciplinară şi se sancţionează cu diminuarea 

indemnizaţiei cu 10% pe o perioadă de maximum 6 luni. 
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D-na secretar Tocoaie Gabriela – conform regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local vă rog sa faceti propuneri pentru președintele lunii iunie. 

 D-na Bratu Cristina – il propun pe dl. Miclea Ioan 

Se supune la vot propunerea făcută și se votează cu 15 pentru, niciunul împotrivă, 

nicio abținere.  

D-na secretar Tocoaie Gabriela - dl. Miclea Ioan  este invitat să preia conducerea 

ședinței.. 
 

Dl. consilier Miclea Ioan –  Buna ziua ! Declarăm ședința deschisă. 

Având în vedere că s-a omis introducerea pe ordinea de zi a secțiunii Întrebări și 

interpelări propun supunerea la vot pentru introducerea acesteia pe ordinea de zi.   Se 

supune la vot și se votează cu 15 pentru, niciunul împotrivă, nicio abținere. 

 

Dl. consilier Badea Costică – doresc să pun in vedere executivului câteva 

probleme pe care le-am observat și dacă se poate să primesc răspunsuri, respectiv: 

- Iarba din cimitir este foarte mare și acesta este neîngrijit, dacă avem contract 

pentru intreținerea cimitirului și cine este responsabil ? 

- Am văzut că se lucrează pe terenurile care le-a cumpărat SC Purolite SRL, 

doresc să știu dacă este autorizație de construire eliberată pentru lucrările care se 

efectuează. 

- Am observat că iluminatul public la trecerile de pietoni este opturat  de 

copacii care au un coronament foarte mare, propun toaletarea acestora. 

- Solicit in scris punerea la dispoziția consiliului local o situație din care să 

rezulte cheltuielile efectuate în perioada stării de urgență și stării de alertă, pentru 

combaterea pandemiei. 

 

          D-na viceprimar Bratu Cristina – referitor la contractul de intretinere cimitir, 

după cum știți contractul a fost incheiat cu SC  Eco sistem SRL, care și răspunde de 

efectuarea lucrărilor necesare. S-au purtat discuții la nivel de conducere pentru problema 

ridicată de dvs. si s-a convenit ca in cel mai scurt timp să se efectueze lucrăriile ce se 

impun. 

Referitor la lucrările efectuate de SC Purolite SRL, vă pot spune că acesta a 

solicitat Consiliului Judetean Brasov autorizarea avînd în vedere că investiția se intinde 

pe 2 UAT-uri și conform legii au competența necesară. 

Pentru toaletarea copacilor, aceasta nu se efectuează in perioada vegetației, dar 

acolo unde este cazul vom interveni, iar solicitarea cu privire la cheltuielile efectuate pe 

timpul pandemiei va fi consemnată de d-na secretar și se va prezenta un răspuns in 

sedința următoare. 

D-na consilier Nițu Monica – doresc să ridic și eu o problemă, care a mai fost 

semnalată în sedintele de consiliu, autocarele care staționează pe str. Aleea Uzinei 

parchează atît de aproape de intersecție incât sansele de a avea loc accidente sunt foarte 

mari, datorită lipsei de vizibilitate. Personal am fost foarte aproape de un accident din 

cauza aceasta. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – noi le-am dat acordul pentru parcare dar le-a 

fost pus in vedere respectarea regulilor de circulație, vom avea in vedere cele semnalate. 

Dl. consilier Dobrilă Ioan – dorim să ne relatați și nouă situația privind pandemia 

la nivel de oraș, deoarece am observat că nu se mai postează informații. 



Legat de lucrările efectuate de Purolit, consider că chiar dacă nu ati autorizat dvs. 

se pot face controale și constatări în vederea verificării legalității lucrărilor. 

Mai doresc să ridic o problemă legată de o solicitare a cetățenilor din str. M 

Eminescu, bl.10, legată de tăierea unui brad. Desi această solicitare s-a depus de anul 

trecut si s-au focut reveniri nu s-a primit răspuns si nu s-au tăiat brazii. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – după cum ati putut observa pe site-ul primăriei 

au apărut informații periodice legate de situația numărului de cazuri de autoizolare și 

carantinare, dar am primit atenționare de la  DSP că nu avem dreptul de a publica aceste 

informații si incălcăm prevederile legale. 

Vă pot spune ca la data zilei de azi avem 37 cazuri in autoizolare și nu avem cazuri 

confirmate de COVID. 

Pentru investitia în executare a  SC Purolit, noi ne-am luptat și am făcut diverse 

demersuri la Consiliul Judetean pentru recunoasterea competenței dar având în vedere si 

litigiul existent privind delimitarea am fost respinsi, pentru aceea zona se va efectua PUZ 

care va trebui să respecte etapele de elaborare și aprobare privind legislația in vigoare. 

Daca se impune vom face verificări. 

Dl. consilier Stanea Daniel – Dacă SC Viromet a mai plătit impozite si taxe la 

bugetul local ? 

Și o altă problemă, lucrările de asfaltare efectuate pe str. Allea Uzinei sunt foarte 

proaste, pragurile formate sunt mai mari după reparatie decât inainte. 

D-na viceprimar Bratu Cristina – referitor la impozitele si taxele datorate de SC 

Viromet, aceasta societate a intrat in insolvență, iar pe perioada insolventei executarea 

silită se suspendă, suntem inscriși la masa credală. 

Despre lucrările de asfaltare nu am sesizat să fie asa cum spuneti dvs. voi transmite 

observațiile făcute compartimentului de specialitate. 

 

Dl. consilier Miclea Ioan – având in vedere că nu mai sunt intrebări vom trece  la 

dezbaterea și supunerea spre aprobare a proiectelor de hotărâri. 

 

Proiect de Hotărâre nr.1  - Cu privire la aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare a  

Consiliului Local Victoria din data de 25.06.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 92  .   

Proiect de Hotărâre nr.2  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare 

a Consiliului Local Victoria din data de 28.05.2020 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  93  .   

Proiect de Hotărâre nr.3  - Cu privire la aprobarea procesului verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Local Victoria din data de 09.06.2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  94  .   



Proiect de Hotărâre nr.4 - Cu privire la  aprobarea  actului adițional nr.3 la contractul 

nr.32/18.12.2018 de delegare  a gestiunii prin atribuire directă a  serviciului public de 

salubrizare pe raza unităților  administrativ teritoriale membre în Asociația 

Intercomunitară Eco Sistem Victoria referitor la modificarea pct.4 din Anexa nr.3 

(Bunuri de retur mijloace fixe)  la contractual de delegare. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  95   .   

Proiect de Hotărâre nr.5  - Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de locațiune Nr.3631/33RC/04.03.2019 încheiat între Oraşul Victoria şi SC 

Ecosistem Victoria SRL cu privire la modificarea Anexei nr.2-Obiecte de inventar 

domeniul privat. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.   96  .   

Proiect de Hotărâre nr.6  - Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de concesiune Nr.1463/2RC/21.02.2008 cu privire  la modificarea , pct.1.1 

Cap.1- Părțile contractante. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

  

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  97   .   

Proiect de Hotărâre nr.7  - Cu privire la  aprobarea  vânzării în condiţiile prevăzute de 

OUG 57/2019, Decretul-Lege 61/1990, Legea 85/1992 şi ale Legii 114/1996 republicată 

a unui nr.de 2 apartamente din fondul locative de stat, situate în str.Muncii nr.7/6 și 

str.Muncii nr.7/12 către titularii contractului de închiriere. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  98   .   

Proiect de Hotărâre nr.8.- Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de comodat Nr.1270/10RC/03.02.2015 încheiat între Oraşul Victoria şi Clubul 

Sportiv Chimia Or.Victoria cu privire la completarea Anexei nr.3 –Mijloace fixe 

domeniul privat Baza Sportivă. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  99   .   

Proiect de Hotărâre nr.9 -  Cu privire la  aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul de administrare bunuri proprietate publică Nr.4664/48RC/04.04.2016 încheiat 

între Oraşul Victoria şi Casa de Cultură Or.Victoria cu privire la completarea anexei nr.2 

– mijloace fixe. 



Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  100   .   

Proiect de Hotărâre nr.10-   Cu privire la  trecerea din domeiul privat în domeniul 

public a terenului în suprafață de 977 mp  înscris în CF 100914 nr.cad.100914, situat în 

Or.Victoria, str.Stadionului nr.5A. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr.  101.   

Proiect de Hotărâre nr.11-   Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de 

dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 725 mp 

din suprafața de 2.409.945 mp (240 Ha și 9.945 mp) din CF 100051 Victoria nr.cad. 

21/38/1/4/1/4/6/1/5/1/2/4/1/1/1/2/2, teren ce aparţin domeniului privat al Or.Victoria, 

situat în str.Spitalului nr.2A. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 102.   

Proiect de Hotărâre nr.12-   Privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta, 

seria BV, nr.141502/09.06.2020 cu Cabinet de Avocat Adrian Rusu în vederea 

promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr.103   

 

Proiect de Hotărâre nr.13  - Privind numirea cenzorilor la S.C Victoria Parc Industrial 

S.R.L 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

15 voturi pentru, niciunul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului 

Local nr. 104   

Proiect de Hotărâre nr.14-   Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Comiza Viorica  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 Dl. consilier Lup Alexandru – d-na Comiza a mai primit ajutor de urgentă,dar 

consider că nu se poate veni pentru a solicita ajutor pentru orice cheltuială avută. 

De data aceasta solicită ajutorul pentru repararea acoperisului, noi am acordat ajutoare 

dar in cazuri justificate, respectiv de boală. 

 Propun respingerea proiectului. 

Se supune la vot propunerea de respingere si se votează cu 14 voturi pentru și o abținere. 



 

Proiect respins   cu 14 voturi pentru respingere , niciunul împotrivă, 1 abţineri.  

 

Proiect de Hotărâre nr.15- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă doamnei 

Tîmplaru Angela 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

 D-na viceprimar Bratu Cristina – d-na Tîmplaru trebuie să se opereze la ochi,  

are programare in Bucuresti, o parte din bani a strâns iar 1000 de lei a imprumutat. 

Propun să acordăm suma de 1000 lei. 

 Dl. consilier Lup Alexandru – si d-na Tîmplaru a mai primit ajutor, propun ca 

eliberarea sumei să fie conditionată de prezentarea unui document justificativ eliberat de 

o unitate medicală, altfel să nu primească suma alocată. 

 Se supune la vot propunerea d-nei Bratu Cristina si se votează cu 12 pentru, 2 

abțineri și 1 vot impotrivă. 

Se supune la vot propunerea d-nului Lup Alexandru si se votează cu 12 pentru, 2 abțineri 

și 1 vot impotrivă. 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre cu propunerile 

adoptate și se adoptă  cu 12 voturi pentru, unul împotrivă, 2 abţineri, devenind 

Hotărârea Consiliului Local nr.105.   

 

Proiect de Hotărâre nr.16- Cu privire la acordarea unui ajutor de urgenţă domnului 

Stoica Constantin  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

D-na viceprimar Bratu Cristina- propun suma de 500 lei, dl. Stoica este bolnav 

si suma aceasta ar fi necesară pentru intocmirea dosarului de  pensie pentru persoană cu 

handicap. 

Se supune la vot propunerea făcută si se votează cu 9 pentru, 4 abțineri și 2 vot 

impotrivă 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

9 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local nr. 106   

 

Proiect de Hotărâre nr.17- Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta 

cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” 

Victoria  

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 

Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

13 voturi pentru, niciunul împotrivă, 2 abţineri, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr. 107   

 

Proiect de Hotărâre nr.18- Cu privire la aprobarea rectificării bugetului  Oraşului 

Victoria pe anul 2020. 

Inițiator: primar Cristian Gheorghe 

 



Nemaifiind discuții se supunea spre aprobare proiectul de hotărâre și se adoptă  cu 

14 voturi pentru, unul împotrivă, nicio abţinere, devenind Hotărârea Consiliului Local 

nr. 108.  A.                        

 

                                                 III. –DIVERSE 

 

          1.Adresa nr.5224/14.05.2020 înaintată de SC Pollux Impex SRL. 

Se solicita in scris prezentarea situației juridice a terenului. 

 

2.Sesizarea doamnei Teodorescu Mihaela, cu dom. în Oras Victoria, str. Pietii. 

Bl.13, ap.2. 

S-a luat la cunoștință și consiliul nu este de acord cu initierea unui proiect de 

hotărâre, motivat de faptul că solicitanta are bunuri. 

Dl. consilier Miclea Ioan– ordinea de zi fiind epuizată, declar ședința inchisă. 

 

 

 

 

 

 

 

 
              PREȘDINTE DE ȘEDINȚĂ                              SECRETAR   GENERAL, 

                          MICLEA IOAN                                TOCOAIE GABRIELA LENUTA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  111   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 

cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 318 mp, trecerea acestuia din 
domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul privat al Statului Român. 

 

 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 
         Având în vedere referatul nr.8282/25.06.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în 
suprafaţă de 318 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul 
privat al Statului Român. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

Văzând prevederile:  

         OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și 
art.363; 
        Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art.876-883, art.885-901; 

        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 
evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;  

        Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.11; 
         În temeiul art. 139 alin.(2) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

 
          Art.1. Se aprobă aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 
cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 318 mp, teren ce aparţin domeniului privat al 

Or.Victoria după cum urmează: 
 
 
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a imobilului situat  în UAT  VICTORIA (fişa imobilului) ANEXA Nr. 13 

 
 

A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

SITUATIA  DIN  ACTE 
Proprietar Cotă 

parte 
Act de 

proprietate 
Identificator 

NR.CADASTRAL 
NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
mobilului 

ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

 CF 21/38/1/4/1/4/6/1/5/

1/2/4/1/1/1/2/2 
 

100051 
 

2.409.220 

TEREN 
INTRAVILAN 

 
 
 

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE ŞI PRIMA ÎNSCRIERE CONFORM ORD.nr.24/17.06.1992 a  
PREFECTURII  BRAŞOV 

 

SITUATIA  DIN  ACTE 
Proprietar Act de 

proprietate 
Identificator 
nr.parcela/ 

nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

 CF LOT 1 
 

 NOU 318 TEREN 
INTRAVILAN 

Curţi 

construcţii 
ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 
PRIVAT 

100051 LOT 2 
 

21/38/1/4/1/4/6/1/
5/1/2/4/1/1/1/2/2 

100051 2.408.902 Teren   
INTRAVILAN 

Curţi 
construcţii 

        

       Art.2.- Se  aprobă trecerea imobilului teren în suprafață de 318 mp din domeniul privat 
al Orașului Victoria în domeniul privat al Statului Român, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.11. 

       Art.3.- Se aprobă înscrierea în noua carte funciară a terenului de 318 mp a dreptului de 
proprietate în favorul d-nei Szabo Rodica-Maria cu domiciliul în str.Oltului nr.11 (moștenitor 

legal după Boeru Marioara decedată având la bază certificatul de moștenitor 
nr.28/11.06.2020) ca  diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului 
Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.11.   

        Art.4.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

 
 

           

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                        SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA-LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

 



                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.  112   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune 

nr.3158/01.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 
Cap.IV- preţul concesiunii. 

 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 
         Având în vedere referatul nr.8410/29.06.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 

încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune nr.3158/01.04.2003 cu privire  la 
modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  
          Văzând prevederile: 
           OUG 55/2019 – Codul Administrativ art.129 alin.2 lit. lit.”c”, alin.6 lit.”b” și.”c”, 

coroborate cu prevederile art.354 alin.1 și 2 și art.355; 
           Legea 287/2009 republicată – Codul Civil – art.551 pct.8, art.553, art.555 – 566,  
art.871-873 și art.876-884;  

           Contractul de concesiun Nr.3157/01.04.2003 și nr.3158/01.04.2003; 
            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1 – Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune nr.3158/01.03.2003 
încheiat cu dl.Socol Emilian Daniel, cu privire la modificarea , art.1 Cap.II – obiectul contractului şi art.5 
Cap.IV- preţul concesiunii, având la bază documentaţia cadastrală de alipire nr.7730/22.04.2020, a 
celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de admitere nr.7730/2020 a 

documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.419/18.06.2020 întocmit de Biroul 
Individual Notarial Comanici Daniel Petru, într-un singur lot de 624 mp înscris în CF 100945 Victoria 
nr.cad/top.100945, teren situate în Or.Victoria str.Aleea Câmpului nr.5, conform Anexei nr.1 ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
         Art.2.-  Contractul de concesiune nr.3157/01.04.2003 cu dl.Socol Emilian Daniel încetează să 
producă efecte cu data încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr.3158/01.04.2003. 

           Art.3.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 

          
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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Biroul Administrarea Domeniului Public şi Privat  

 

A C T     D I Ţ I O N A L  nr.2 

La contractul de concesiune nr.3158/01.04.2003 cu privire  la modificarea , art.1 Cap.II – 
obiectul contractului şi art.5 Cap.IV- preţul concesiunii. 

 
            Părţile contractante – ORASUL VICTORIA, persoană juridică de drept public conform art.96 
alin.1 din OU 57/2019, cu sediul în Or. Victoria, str.Stadionului, nr.14, judetul Brasov, cod fiscal 
4523207, reprezentat legal în temeiul art.154 alin.6 din OU 57/2019 prin Primar GHEORGHE 

CRISTIAN – concedent  si  dl.Socol Emilian Daniel, în calitate de concesionar prin acordul de 
voinţă, având la bază având la bază documentaţia cadastrală de alipire nr.7730/22.04.2020 , a celor 
două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de admitere nr.7730/2020 a 

documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.419/18.06.2020 întocmit de Biroul 
Individual Notarial Comanici Daniel Petru,, într-un singur lot de 624 mp înscris în CF 100945 Victoria 
nr.cad/top.100945, teren situat în Or.Victoria str.Aleea Câmpului nr.5, a intervenit următorul act 

adiţional după cum urmează: 
             Cap.II-Art.1- Obiectul contractului este cedarea şi preluarea în concesiune a terenului situat în 
str.Aleea Câmpului nr.5 Or.Victoria, având suprafaţa de 624 mp înscris în CF 100945 Victoria 

nr.cad/top.100945 având la bază având la bază documentaţia cadastrală de alipire nr.7730/22.04.2020  
, a celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de admitere nr.7730/2020 a 
documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub nr.419/18.06.2020 întocmit de Biroul 

Individual Notarial Comanici Daniel Petru, într-un singur lot de 624 mp.  
         Cap.IV-Art.5- Valoarea totală a concesiunii pentru terenul de înscris în CF 100945 Victoria 
nr.cad/top.100945, având la bază având la bază documentaţia cadastrală de alipire 
nr.7730/22.04.2020  , a celor două loturi de teren de 312 mp şi 312 mp, conform raportului de 

admitere nr.7730/2020 a documentației cadastrale și a actului de alipire autentificat sub 
nr.419/18.06.2020 întocmit de Biroul Individual Notarial Comanici Daniel Petru, într-un singur lot de 
624 mp, este de 814,00 euro.Pentru perioada 2003 – 2020 redevenţa a fost achitată integral în sumă 

de 553,52 euro. Ani rămaşi de plată pentru achitarea integrală a redevenţei – 8 ani, valoare 
rămasă de achitat 260,48 euro - redevenţa anuală fiind de 32,56 euro/an.  
             Contractul de concesiune nr.3157/01.04.2003 cu dl.Socol Emilian Daniel încetează să producă 

efecte cu data încheierii actului adiţional la contractul de concesiune nr.3158/01.04.2003. 
            Celelalte articole prevăzute în contractul de concesiune nr.3158/01.04.2003 nu se modifică şi 
rămân în forma prevăzută în contract. 

            Prezentul act adiţional s-a încheiat în 2 ( două ) exemplare câte unul pentru fiecare parte și 
 înregistrat la Primăria Victoria sub  nr........../............2020 și intră în vigoare cu 01.01.2021. 
 

             CONCEDENT                              
       ORAŞUL  VICTORIA                                                                CONCESIONAR 
    Gheorghe Cristian – primar                                                 Socol Emilian Daniel                           
                          

                                                                                    

               Vizat pentru legalitate                                                                                  
               SECRETAR  GENERAL                                                         
             Tocoaie Gabriela Lenuţa 

 
 
        Vizat pentru C.F.P                                                           Vizat pentru oportunitate                                                                                           

       Cîrțoroșan Cristina                                         Şef birou ADPP consilier Nicolae Urian   

 ROMANIA 

ORAŞUL   VICTORIA 
 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  113   din 30.07.2020 

Cu privire la aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice 

din învăţământul preuniversitar la Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria  
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Analizând raportul compartimentului de specialitate  nr.8852/07.07.2020 al biroul buget, financiar 

contabil, privind aprobarea de către Consiliul Local al Or. Victoria a drepturilor aferente personalului 

didactic pentru deplasare din localitatea de resedinta la locul de muncă și de la locul de muncă.      

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă;  

           Văzând adresele nr.1141/8798/06.07.2020, nr.1142/8800/06.07.2020, nr. 1143/8799/6.07.2020 

înaintate de  Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria, cu privire la aprobarea sumelor necesare 

decontării cheltuielilor de transport la și de la locul de muncă a cadrelor didactice, pentru lunile martie-

iunie 2020; 

           Prevederile  art. 105, alin (2) lit f din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr.569/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind decontarea cheltuielilor pentru naveta la şi de la locul de muncă a cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar din învăţământul preuniversitar de stat și ale  art. 1 și 2 din Instrucțiunile 

nr. 2/2011 – privind decontarea navetei cadrelor didactice, aprobate de Ministerul educației, cercetării, 

tineretului şi sportului. 

          În temeiul art. 139 alin.(3) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ; 

 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 
 

          Art.1. Se aprobă decontarea sumei de 756 lei, reprezentând cheltuieli de transport pentru cadrele 

didactice din învâțământul preuniversitar, care nu au locuință în Or. Victoria, pentru deplasările 

efectuate din localitatea de reședință și retur, după cum urmează: 

- către Colegiul Tehnic ”Dr. Al. Bărbat” Victoria – suma de 756 lei pentru lunile martie-

iunie 2020; 

             Art.2.  Decontarea sumei prevăzute la art.1 se va face de către instituția  mai sus menționată, cu 

încadrarea în bugetul  aprobat. 

            Art.3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria prin 

aparatul propriu de specialitate, directorul și contabilul fiecărei unități de învățământ. 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, Colegiul Tehnic Dr.Al. Barbat 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  114   din 30.07.2020 
Cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2020, mai 

mici de 20 lei. 
 

 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere pct.1 din referatul nr.9026/09.07.2020 al biroului Impozite și Taxe 

Locale cu privire la anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold la 31.12.2020, mai 

mici de 20 lei. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

Văzând prevederile art.129 alin.2 lit.”b” și alin.4, lit.”c”, alin.14 din OG nr. 

57/2019,  privind Codul Administrativ;  

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

            Art.1- (1)Consiliul Local Victoria, aprobă anularea creanțelor fiscale individuale  

restante aflate în sold la 31.12.2020, mai mici de 20 lei (inclusiv) datorate bugetului local 

la finele anului de către persoanele fizice și juridice. 

(2) Se aprobă cheltuielile de executare silită pentru întocmirea și comunicarea 

actelor de executare silită în cuantum de 8 lei/comunicare. 

            Art.2-Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, 

va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
 

           

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  
UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, BIT 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
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Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  115   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 

cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 279 mp, trecerea acestuia din 

domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul privat al Statului Român. 
 

 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere referatul nr.9085/10.07.2020 al biroului ADPP cu privire la aprobarea 
efectuarii lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în cartea funciară pentru terenul în 
suprafaţă de 279 mp, trecerea acestuia din domeniul privat al Orașului Victoria în domeniul 

privat al Statului Român. 
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

      Văzând prevederile:  
         OU 57/2019 – Codul Administrativ -art.129 alin.2 lit.”c” alin.6 lit.”b” art.354 , art.355 și 

art.363; 
        Legii 287/2009 Codul Civil art.551 pct.2-6, art.876-883, art.885-901; 
        Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in 

evidentele de cadastru si carte funciara în vederea înscrierii în cartea funciară art.23 lit.”e”, 
art.31, art.78, art.125, art.131-134, art.135 alin.1 lit.”b”, alin.2, alin.3 şi art.137;  
        Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.11; 

        În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

          Art.1. Se aprobă aprobă efectuarea lucrărilor de dezmembrare și primă înscriere în 

cartea funciară pentru terenul în suprafaţă de 279 mp, teren ce aparţin domeniului privat al 
Or.Victoria după cum urmează: 
 

 
TABEL DE MIŞCARE PARCELARĂ a imobilului situat  în UAT  VICTORIA (fişa imobilului) ANEXA Nr. 13 

 

 
A. SITUAŢIA INIŢIALĂ 

B.  

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Cotă 
parte 

Act de 
proprietate 

Identificator 
NR.CADASTRAL 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
mobilului 

ORASUL 
VICTORIA 
DOMENIU 

PRIVAT 

 CF 21/38/1/4/1/4/6/1/5/
1/2/4/1/1/1/2/2 

 
100051 

 
2.408.902 

TEREN 
INTRAVILAN 

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
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B. SITUAŢIA  DUPĂ  DEZLIPIRE  ŞI  PRIMA   ÎNSCRIERE  CONFORM ORD.nr.24/17.06.1992 a  

PREFECTURII  BRAŞOV 
 

SITUATIA  DIN  ACTE 

Proprietar Act de 
proprietate 

Identificator 

nr.parcela/ 
nr.topografic 

NR.CAD. 
ATRIBUIT 

NR. 
C.F. 

Suprafata 
din acte 

Descrierea 
imobilului 

 CF LOT 1 

 
 NOU 279 TEREN 

INTRAVILAN 
Curţi 

construcţii 
ORASUL 

VICTORIA 
DOMENIU 

PRIVAT 

100051 LOT 2 
 

21/38/1/4/1/4/6/1/
5/1/2/4/1/1/1/2/2 

100051 2.408.623 Teren   
INTRAVILAN 

Curţi 

construcţii 
 

       Art.2.- Se  aprobă trecerea imobilului teren în suprafață de 279 mp din domeniul privat 

al Orașului Victoria în domeniul privat al Statului Român, pentru punerea în aplicare a 
prevederilor Ordinul Prefectului Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.37. 
       Art.3.- Se aprobă înscrierea în noua carte funciară a terenului de 279 mp a dreptului de 

proprietate în favorul d-nei Stoica Minerva cu domiciliul în str.Viitorului nr.12 (moștenitor legal 
după Jitaru Letiția decedată având la bază certificatul de moștenitor legal și testamentar 
nr.32/04.10.2018) ca  diferenţă de teren în condiţiile prevăzute de Ordinul Prefectului 

Judeţului Braşov nr.24/1992 poziţia nr.37.   
        Art.4.- Primarul prin aparatul propriu de specialitate din cadrul Primariei Victoria, va 
duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

 

 



                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  116   din 30.07.2020 
Cu privire la repartizarea unor locuinţe care aparţin  fondului locativ de stat din Or.Victoria 

-și domeniul  privat.  
 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere procesul verbal nr.9299/15.07.2020 întocmit de comisia de repartizare a 
locuinţelor constituită în baza HCL nr.141/30.08.2018;  

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă;  
Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.”c”, alin.6 lit.”b”, alin.7 lit.”q”, art.297 

lit.”c” 
          Legii 287/2009 - Cod Civil art.1166-1167 şi art.1777 - 1823; 
          Legii 114/1996 legea locuinței republicată art.16, art.44-46 ;  

          OUG 40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei pentru spaţiile cu destinaţia de 
locuinţe;  
          HG 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Legii locuinţei nr.114/1996  NORME METODOLOGICE din 7 decembrie 2000  pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996  art.30, ;  
          HG 310/2007 pentru actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei/mp) practicat pentru spaţiile cu 

destinaţia de locuinţe aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-
teritoriale ale acestuia, precum şi pentru locuinţele de serviciu, locuinţele de intervenţie şi căminele 
pentru salariaţi ale societăţilor comerciale, companiilor naţionale, societăţilor naţionale şi regiilor 

autonome; 
            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

              Art.1 – Se repartizează următoarele camere ( locuinţe) ce aparţin fondului locativ de stat situate în str. 
Muncii nr.7,9,11 – domeniul privat situate în str.Salcâmilor nr.4 , Or.Victoria, după cum urmează: 

Nr. 
ordine listă  
prioritate 

Numele si prenumele 
Nr. 

puncte 
Repartitie 

1. Atanasie Ioan Marius 26 Str. Salcâmilor, bl.4 cam.13 

2. Breahnă Lucreția 25 Str. Salcâmilor bl.4 cam.20 

3. Fuciu Constantin Sebastian 21 Str. Salâmilor bl.4 cam.15 

4. Tîmplaru Mirel Cosmin 19 Str. Salcâmilor bl.4 cam.113 

5. Gândac Bogdan Vasile 19 Str. Salcâmilor bl. 4 cam.101 

6. Dondoș Sorin Ionuț 18 Str. Muncii bl.9 cam.2 

7. Marin Gheorghe 18 Str. Salcâmilor, bl.4 cam.208 

8 Dondoș Ioan 18 Str. Muncii bl.11 cam.1B 

9 Gunesch Elena Maria 17 Str. Muncii bl.7cam.3 

           Art.2 – Neprezentarea în termen de 30 de zile pentru încheierea contractului de închiriere atrage după 
sine  anularea repartiţiei. 
        Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la îndeplinire a 
prevederilor prezentei hotărâri. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                        CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern,ADPP  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  117   din 30.07.2020 
Cu privire la stabilirea unui spațiu de locuit în condițiile prevăzute de Legea 

217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice.  
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere procesul verbal nr.9299/15.07.2020 întocmit de comisia de repartizare 
a locuinţelor constituită în baza HCL nr.141/30.08.2018 precum și referatul 
nr.7438/09.06.2020 a biroului asistență socială;  

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  
         Văzând prevederile: 

          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.1, alin.2 lit.”c” și ”d”, alin.6 lit.”b”, alin.7 
lit. ”n” și ”q”, art.297 lit.”c” ;           
         Legea 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice art.7 alin.2 lit.”g” 

și  alin.6; 
            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

             Art.1 – În aplicarea prevederilor art.7 alin.2 lit.”g” și  alin.6 din Legea 217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestic, se stabilește spațiul de locuit din 

str.Salcâmilor Bl.4 cam.1 ce aparține proprietății private a Orașului Victoria, ca spaţiu care sa 
asigure cazarea în regim de urgenţa pentru agresorul evacuat temporar din locuinţa, la 
solicitarea acestuia și în absenţa altor alternative de cazare (rude, prieteni, etc) pentru 

măsurile ce pot fi dispuse prin ordinul de protecţie provizoriu şi, după caz, prin ordinul de 
protecţie. 
            Art.2 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

 

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
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H O T Ă R Â R E A   NR. 118  din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de 

specialitate al primarului Orașului Victoria. 
 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 
         Având în vedere referatul de aprobare nr.9074/10.07.2020 al primarului Orașului 

Victoria privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului Orașului Victoria, raportul de specialitate nr.9073/10.07.20020 al compartimentului 
resurse umane și salarizare cu privire la aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria, adresa nr.52771/2020 a Agenției 
Naționale a Funcționarilor Publici, HCL nr.59/26.03.2020, adresa nr.9216/19.06.2020 a 
Instituției Prefectului Judeșul Brașov, referatul nr.8901/07.07.2020 al biroului ADPP,  referatul 

nr.8922/08.07.2020 al compartimentului audit intern, referatul nr.8943/08.07.2020 al 
secretarului general al Or.Victoria și referatul nr.9056/10.07.2020 al biroului asistență socială.   

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  
          Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c”, art.405, art.407 și 

art.409 ;           
         Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; 
         HG 797/2017pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale 

serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal; 
         HCL nr.59/26.03.2020 privind reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de 
urgență constituit la nivelul Or.Victoria; 

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
             Art.1 – Se aprobă organigrama și a statul de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului Orașului Victoria, conform anexelor ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2 – Cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr.168/31.10.2019 cu privire la 
aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 

Orașului Victoria se abrogă. 
            Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

         
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, comp.resurse umane  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  119   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou înființate ca urmare a  

modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al 
primarului Orașului Victoria. 

 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 
         Având în vedere raportul de specialitate nr.9122/10.07.2020 al compartimentului 
resurse umane și salarizare cu privire la aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile nou 

înființate ca urmare a  modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de 
specialitate al primarului Orașului Victoria, referatul de aprobare nr.9074/10.07.2020 al 
primarului Orașului Victoria privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al aparatului 

de specialitate al primarului Orașului Victoria, raportul de specialitate nr.9073/10.07.20020 al 
compartimentului resurse umane și salarizare cu privire la aprobarea organigramei și a statului 
de funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria, HCL nr.12/25.01.2018 

privind satabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria și al serviciilor publice 

subordonate, adresa nr.8845/07.07.2020 trimisă sindicatului salariaților din Primăria Victoria și 
adresa nr.15/08.07.2020 a sindicatului salariaților din Primăria Victoria 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  
           Văzând prevederile: 
          OUG 57/2019- Codul Administrativ art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c”, art.405, art.407 și 

art.409 ;           
         Legea 153/ 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice art.11; 
            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

          Art.1 – Se aprobă salariile de bază pentru funcțiile nou înființate ca urmare a  
modificării organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului 
Orașului Victoria, conform anexei ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, comp.resurse umane 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 
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H O T Ă R Â R E A   NR.  120   din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului 

Victoria la data de 30.06.2020. 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere: 
     Referatul nr.9336/15.07.2020 întocmit de  biroul buget financiar contabil cu privire la 

aprobarea contului de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la data de 

30.06.2020; 
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

Văzând prevederile art.129, alin.(2), lit.”b” alin.4 lit.”a” din OU 57/2019 privind Codul 
Administrativ şi art.49 alin.(12) din Legea nr.273/2006  finanțelor publice locale cu modificările 
și completările ulterioare.       
            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

           Art.unic– Se aprobă contul de execuţie a bugetului centralizat al Oraşului Victoria la 

data de 30.06.2020 și anexele nr. 1-20 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, biroul impozite si taxe 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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H O T Ă R Â R E A   NR. 121  din 30.07.2020 
Cu privire la modificarea și completarea listei cu inventarul domeniului public al 

Or.Victoria  aprobată prin HCL 47/24.08.1999. 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 
         Referatul nr.9450/17.07.2020 întocmit de  biroul ADPP cu privire la modificarea și 

completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria  aprobată prin HCL 
47/24.08.1999. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  
Văzând prevederile: 

         Constituţia României art.136, 
          Legea 199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985; 

        Legea 195/2006 a descentralizării art.20 și art.21; 
        Legea 287/2009 - Codul Civil art.858 – 870,  
        Legea 18/1991 (**republicată**) a fondului funciar art.4, art.5 și art.26; 

        Legea 24/2000 (**republicată**) privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative art.5. art.2, art.55, art.58 și art.70; 
        HG 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunelor, al oraşelor, al municipiilor şi al 
judeţelor; 
        HG 972/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov - anexa nr.9;   
         HCL 47/24.08.1999 de aprobare a listei cu inventarul domeniului public al Orașului 

Victoria; 
            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1 – Se aprobă modificarea listei cu inventarul domeniului public respectiv 8 poziţii 

(4 parcări și 4 suprafețe de teren aferent acestora care se elimină datorită unei erori 
materiale) și completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria, respectiv 6 poziţii 
(3 parcări și 3 suprafețe de teren aferent acestora) conform anexei ce fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
            Art.2 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

         
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                    CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  
UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, ADPP 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată    14   voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 

                                                   
 

ANEXĂ la HCL nr.121/30.07.2020 

 
       modificarea listei cu inventarul domeniului public respectiv 8 poziţii ( 4 parcări și 4 
suprafețe de teren aferent acestora care se elimină datorită unei erori materiale) și 

completarea listei cu inventarul domeniului public al Or.Victoria, respectiv 6 poziţii ( 3 parcări 
și 3 suprafețe de teren aferent acestora), după cum urmează: 
 

 
modificarea listei cu inventarul domeniului public respectiv 8 poziţii (4 parcări și 4 suprafețe de 

teren aferent acestora care se elimină datorită unei erori materiale)  

poz.365,366,367,368,369,370 și 379-380 

Nr.  

Crt. 

Codul de 

Clasifi- 

care 

Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul dobândirii 

sau, după caz,  

al dării în 

folosinţă  

Valoarea de 

Inventar 

Situaţia 

juridică 

Actuală 

1 1.3.7.2 
Parcare Str.Albota 

nr.2,4,6,8 

Or.Victoria,Str.Albota 

nr.2, construcţie din 

beton, S=859,41mp 

1978 159.405,87 Or.Victoria 

2  

Teren 859,41 mp 

aferent Parcare 

Str.Albota nr.2,4,6,8 

Or.Victoria,Str.Albota 1978 5.775,99 Or.Victoria 

3 

1.3.7.2 Parcare str.Albota nr.8 

bis 

 

Or.Victoria str.Albota 

nr.8 bis S 288 mp 
2016 51.681,60 

 

Or.Victoria 

4 

 Teren 288 mp aferent 

Parcare str.Albota nr.8 

bis 

Or.Victoria str.Albota 

nr.8 bis 
2016 1.947.32 

 

Or.Victoria 

5 

1.3.7.2 Parcare str.Albota 

nr.10 bis 
 

Or.Victoria str.Albota 

nr.10 bis S 330 mp 
2016 59.226,06 

 

Or.Victoria 

6 

 Teren 330 mp aferent 

Parcare str.Albota 

nr.10 bis 

Or.Victoria str.Albota 

nr.10 bis 
2016 2.231.31 

 

Or.Victoria 

7 1.3.7.2 

Parcare str.Teilor nr.1 

bis 

 

Or.Victoria,Str.Teilor 

nr.1bis S 340 mp 
2016 85.890,73 Or.Victoria 

8  

Teren 340 mp aferent 

Parcare str.Teilor nr.1 

bis 

Or.Victoria,Str.Teilor 

nr.1bis 
2016 2.298.92 Or.Victoria 

         
   

Completarea cu 6  poziţii( 3 parcări și 3 suprafețe de teren aferent acestora) a listei cu 
inventarul domeniului public al Or.Victoria 

 

Nr.  

Crt. 

Codul de 

Clasificare 
Denumirea bunului Elemente de identificare 

Anul dobândirii 
sau, după caz,  

al dării în 

folosinţă  

Valoarea 
de 

Inventar 

Situaţia 
juridică 

Actuală 

1 

 

1.3.7.2 
Parcare str.Albota 

 nr.2-10 

Or.Victoria,Str.Albota nr.-

2-10, construcţie din asfalt, 

S=1.552,86 mp 

2020 271.528,62 

Proces verbal 

nr.8241/ 

27.02.2018 și 

nr.8550/ 
30.06.2020 

2 

 
Teren aferent 

parcare Str.Albota 

nr.-2-10 

Or.Victoria,Str.Albota nr.-

2-10, , S=1.552,86 mp 
2020 11.586,57 

Proces verbal 
nr.8241/ 

27.02.2018 și 

nr.8550/ 

30.06.202 



3 

 

 

1.3.7.2 Parcare str.Teilor 

Or.Victoria,Str.Teilor, 

construcţie din asfalt, 

S=1.093,76 mp 

2020 184.793,51 

Proces verbal 

nr.8241/ 

27.02.2018 și 

nr.8550/ 

30.06.2029 

4 

 

Teren aferent 

parcare Str.Teilor  

Or.Victoria,Str.Teilor, 

S=1.093,76 mp 
2020 7.946,11 

Proces verbal 

nr.8241/ 

27.02.2018 și 

nr.8550/ 

30.06.202 

5 

 

 
1.3.7.2 Parcare str.Pieții 

Or.Victoria,Str.Pieții, 
construcţie din asfalt, 

S=713,73 mp 

2020 153.682,79 

Proces verbal 

nr.8241/ 
27.02.2018 și 

nr.8550/ 

30.06.202 

6 

 

Teren aferent arcare 

str.Pieții 

Or.Victoria,Str.Pieții,  

S=713,73 mp 
2020 5.185,21 

Proces verbal 

nr.8241/ 

27.02.2018 și 

nr.8550/ 

30.06.202 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                         
 

H O T Ă R Â R E A   NR.  122   din 30.07.2020 

privind  aprobarea încheierii Contractului de asistenta cu Cabinet de Avocat 

Adrian Rusu în vederea promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție.  
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Luând în dezbatere expunerea de motive a Primarului orașului Victoria întregistrată 

cu nr. 9509/20.07.2020 și  raportul nr. 9511/20.07.2020 întocmit de secretarul general cu 

privire la necesitatea încheierii Contractului de asistenta, cu Cabinet de Avocat Adrian 

Rusu în vederea promovării unei acțiuni și reprezentării în justiție. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

Avand in vedere dispozitiile art. 109, art. 129 alin.(1) din  Ordonanța de urgență 

nr. 57/2019 – privind Codul administrativ, art. 1. alin. (2), lit.”b” din OUG nr. 26/2012 

privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare 

şi de modificare şi completare a unor acte normative, art. 29, alin.1, lit.d și alin.3 din 

Legea nr. 98/2016 privind achizițiiile publice, cu completările și modificările ulterioare. 

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
 

   Art.1. Se aproba încheierea Contractului de asistenta cu Cabinet de Avocat 

Adrian Rusu, seria BV, nr.141519, în vederea promovării unei acțiuni și reprezentării în 

justiție, in vederea apărării intereselor Unității Administrativ Teritoriale Victoria prin 

Primar Gheorghe Cristian, în fața instanțelor de judecată, având ca obiect litigiu 

contestație în contencios administrativ, conform anexei care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.2. Se imputerniceste  primarul orașului Victoria, domnul Gheorghe Cristian 

și executivul să semneze contractul prevăzut în anexă. 

Art.3. Cheltuielile necesare in vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari 

vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al orașului Victoria aferent 

anului 2020. 

             Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

Or. Victoria prin aparatul propriu de specialitate.  

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                          CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou contabilitate, secretar 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   13    voturi ”pentru” 1  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 

                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR. 123  din 30.07.2020 

privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de pana la 50% pentru cladirile 

nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice si scutirea de la plata taxei 

lunare pe cladiri datorate de concesionari, locatari,  daca in perioada pentru care s-a instituit 

starea de urgenta au fost obligati potrivit legii sa-si intrerupa total sau partial activitatea 

economica. 
 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

          Luând în dezbatere raportul nr. 9121/10.07.2020 întocmit de biroul impozite și taxe locale privind 

reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de pana la 50% pentru cladirile nerezidentiale aflate in 

proprietatea persoanelor fizice sau juridice si scutirea de la plata taxei lunare pe cladiri datorate de 

concesionari, locatari,  daca in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta au fost obligati potrivit 

legii sa-si intrerupa total sau partial activitatea economica. 

Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă;  

Avand in vedere OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea  Legii 227/2015 privind 

Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, se instituie competența consiliilor locale 

de a hotărî reducerea impozitului pe clădiri și scutirea de la plata taxei pe clădiri în cazul clădirilor 

folosite de contribuabilii care și-au intrerupt  total sau parțial activitatea, ca urmare a instituirii stării de 

urgență, deoarece poate genera blocaj financiar la nivelul acestora, cu consecințe negative atât în ceea 

ce privește desfășurarea pe viitor a activității, cât și acumularea de noi datorii de către contribuabili la 

bugetul local. 

Aceste facilități locale se vor concretiza într-o serie de măsuri destinate susținerii relansării 

activității pentru acele sectoare care au fost întrerupte și nu și-au putut desfășura activitatea pe perioada 

stării de urgență. 

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1. Se aprobă procedura privind reducerea impozitului pe cladiri cu o cota de pana la 50% 

pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice sau juridice si scutirea de la plata 

taxei lunare pe cladiri datorate de concesionari, locatari,  daca in perioada pentru care s-a instituit starea 

de urgenta au fost obligati potrivit legii sa-si intrerupa total sau partial activitatea economica, conform 

anexei 1 și anexei 1.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. Victoria prin 

aparatul propriu de specialitate.  

 

           
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                       CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou impozite si taxe  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 

                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   124  din 30.07.2020 

privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare 

restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului 

Victoria 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

          Luând în dezbatere raportul nr. 9359/15.07.2020 întocmit de biroul impozite și taxe 

locale privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor bugetare restante la data de 31 

martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Victoria. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă;  

Avand in vedere prevederile Capitolului II, art.VIII – XXII  “anularea unor 

obligatii accesorii” din OUG nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea  Legii 

227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, debitorii 

persoane juridice, persoane fizice, indiferent de forma de prprietate, sau asocieri fara 

personalitate juridica, persoane fizice care desfasoara activitati economice in mod 

independent sau exercita profesii libere, care au obligatiile bugetare principale restante la 

data de 31.03.2020,  pot beneficia de anularea unor obligatii accesorii aferente creantelor 

bugetare datorate bugetului local.  

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

  Art.1. Se aprobă procedura privind anularea accesoriilor în cazul obligaţilor 

bugetare restante la data de 31 martie 2020 datorate bugetului local al Orasului Victoria, 

conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

            Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. 

Victoria prin aparatul propriu de specialitate.  
 

          

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                        CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou impozite si taxe  
Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
 

 

     H O T Ă R Â R E A   NR.  125  din 30.07.2020 

privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile și                                                

terenurile neîngrijite situate în intravilanul  Orasului Victoria 
 

 

 

          Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

          Luând în dezbatere raportul nr. 9521/20.07.2020 întocmit de biroul impozite și taxe 

locale privind majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile și terenurile 

neîngrijite situate în intravilanul  Orasului Victoria. 

Văzând avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă;  

Avand in vedere prevederile Titlului IX –Impozite și Taxe locale, art.489, alin.(4)-

(8) din  Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare.  

          În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 

administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 

Art.1. Se aprobă Regulamentul - cadru privind majorarea cu până la 500% a 

impozitului pentru clădirile și terenurile neîngrijite situate în intravilanul  Orasului 

Victoria, conform anexei  care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul Or. 

Victoria prin aparatul propriu de specialitate.  
 

           

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                       CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou impozite si taxe 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată    11   voturi ”pentru” 2  abținere   1   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


 

                                                                                         
 

 

H O T Ă R Â R E A   NR.   126  din 30.07.2020 
Cu privire la aprobarea Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de 

asistență socială, fără personalitate juridică, a Orașului Victoria 
 

 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 
         Având în vedere referatul de aprobare nr.9056/10.07.2020 al biroului asistență socială 
cu privire la aprobarea Direcției de asistență socială, fără personalitate juridică, a Orașului 

Victoria.   
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Victoria şi propunerile făcute în şedinţă;  

          Văzând prevederile: 
- Art.1, alin.(3) din HG 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de 
personal și a Anexei nr.2 la hotărâre și art. 41 alin.1 și alin.3, art.112, art.113, alin.1 și alin.3 
din Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare; 

- art.129 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”c” din  OUG 57/2019- Codul Administrativ;  
- HCL . nr.119/30.07.2020 cu privire la aprobarea organigramei și a statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului Orașului Victoria. 

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 

 
H OT Ă R Ă Ş T E : 

 
            Art.1 – Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Direcției de asistență 
socială, fără personalitate juridică, a Orașului Victoria, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.2 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate va asigura ducerea la 

îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

           

 

 

 
     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                        CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou asistenta sociala 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 

                                 

mailto:primaria.victoria@yahoo.com


                                                                                         
H O T Ă R Â R E A   NR.   127  din 30.07.2020 

Cu privire la aprobarea Protocolului de colaborare privind  ”Programul de sterilizare 

gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului 

Victoria”. 
 

 

         Consiliul Local Victoria întrunit în şedinţa ordinară din data de 30.07.2020. 

         Având în vedere expunerea de motive nr. 10037/30.07.2020 a primarului orașului Victoria și 
referatul de aprobare nr.10036/30.07.2020 al secretarului general orașul Victoria cu privire la 
aprobarea Protocolului de colaborare privind  ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără 

pedigree, cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”. 
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Victoria şi 

propunerile făcute în şedinţă;  

          Văzând adresa  Asociației Save a Life- Salvează o viață, înregistrată cu nr.9886/28.07.2020, cu 
privire la intenția de colaborare cu UAT Victoria  privind  ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor 
fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”. 
 Luând în considerare prevederile: 

-Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată; 

-Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
-OUG nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- H.G nr. 1059/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, 

-art. 129 alin.(2, lit.c, art.286 și art.289 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

- art.39 din Hotărârea Consiliului Local nr.161/29.10.2015 cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind buna gospodărire a orașului Victoria, cresterea și deținerea animalelor 
domestice și a păsărilor de curte în orașul Victoria. 

            În temeiul art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 – privind Codul 
administrativ; 
 

H OT Ă R Ă Ş T E : 
 

            Art.1. Se aprobă desfășurarea ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, 
cu stăpân/fără stăpân la nivelul orașului Victoria”, susținut de Asociației Save a Life- Salvează o viață, 
cu sediul în București, str. Aleea Botorani, nr.6,bl.V83,sc.A, et.7,ap.30, sector 5, în data 28 august 

2020 și 14-15 septembrie 2020, cu care se va încheia un Protocol de colaborare conform anexei nr.1, 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
  Art.2. Desfășurarea campaniei de sterilizare va avea loc în incinta Clubului Sportiv Chimia Oraș 

Victoria, zona vestiare. 
Art.3 - Primarul Or.Victoria prin aparatul propriu de specialitate  și Asociației Save a Life- 

Salvează o viață va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. 
 

     PREŞEDINTE  DE  ŞEDINŢĂ                                           SECRETAR GENERAL 

               NITU MONICA                                                        CIOCA GABRIELA LENUŢA 

 

 

 
PREZENTA S-A DIFUZAT :  

UN EX. PRIMAR, PREFECTURĂ, DOSAR  CONSILIU  

UN EX., AFIŞAJ, birou audit intern, birou asistenta sociala 

Nr. consilierilor în funcție: 15  Nr consilierilor prezenți :14 

Hotărârea a fost adoptată   14    voturi ”pentru” 0  abținere   0   împotrivă 

ROMANIA 
ORAŞUL    VICTORIA 

Strada Stadionului , nr.14, jud. Brasov   Tel: 0268/241525 
Fax: 0268/241501 E-mail: primaria.victoria@yahoo.com 
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Nr. ______/_________2020 

 

PROTOCOL DE COLABORARE 

privind  ”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără stăpân la 

nivelul orașului Victoria”. 

Încheiat între: 

Orașul Victoria, cu sediul în Orașul Victoria, Strada Stadionuluinr. 4, codul fiscal 

4523207, reprezentat legal de dl. CRISTIAN GHEORGHE, în calitate de Primar 

 

Şi 

 

Asociatia Save a Life – Salveaza o viata cu sediul in Bucuresti, str. Aleea Botorani nr 6, 

bl V83, sc A, et.7, ap.30, sector 5 Bucuresti reprezentata legala de GABRIELA 

STREZA, in calitate de Presedinte cu ajutorul Asociaţiei "Ute Langenkamp: 

Iubiţi Maidanezii" (AULIM) din comuna Mogosoaia, judetul Arges.  

 

În conformitate cu prevederile: 

-    Legi inr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

-    Legiinr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a 

Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără 

stăpân; 

-    Art. 36 din Legeanr. 160/1998 pentru organizarea și exercitarea profesiunii de medic 

veterinar, republicată. 
 

Avand in vedere situatia cainilor de pe raza orașului Victoria, care in ciuda 

eforturilor administratiei locale nu este pe cale a se ameliora semnificativ se impune 

adoptarea unor masuri unitare la nivel de unitatea dministrativ teritoriala care sa 

diminueze potentialul local al cresterii populatiei canine ce ajunge in final a afecta 

cetatenii, devenind caini fara stapan. Prin acest program se dorește responsabilizarea 

cetatenilor evitandu-se astfel asa-zis-ul abandon incriminat de lege. 

 

am convenit următoarele: 

 

Art. I OBIECTUL PROTOCOLULUI: 

 

Obiectul acestui protocol este realizarea unui parteneriat între instituţii pentru   

asigurarea sterilizarii cainilor cu stapan / fara stapan de pe raza orasului Victoria.  

 

  Art. II  SCOPUL PROTOCOLULUI  

Prezentul protocol se încheie pentru realizarea următorului obiectiv: 

 

ROMANIA 
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Campanie de sterilizare pentru aimale cu stapan/ fara stapan pe raza orasului 

Victoria in data de : 

- 28 august 2020 
- 14 si 15 septembrie 2020 

Targetul campaniei este sterilizarea a 70 de caini/ pisici/ zi de sterilizare 

 

Art. III OBLIGATIILE PARTILOR  

 

1. PrimariaVictoria : 

 

a) Identificarea si asigurarea spațiului necesar pentru desfășurarea activității  
”Programul de sterilizare gratuită a animalelor fără pedigree, cu stăpân/fără 
stapân la nivelul orașului Victoria”. Spatiul oferit asociatiei trebuie sa aiba o sala 
cu acces la apa si electricitate pentru operatie si o sala post operatorie pentru 
animalele care au fost operate pana la revenirea din anestezie; 

b) Asigurarea spatiului va fi pentru data de 28 august si 14 si 15 septembrie de la 
7:00 la 22:00 seara; 

c) Asigurarea de hrana pentru cele 3 zile de campanie pentru cele 2 echipe de 
medici care participa la campanie; 

d) Asigurarea unei nopti de cazare (2 camere) din 14 septembrie pana 15 
septembrie pentru cele 2 echipe de medici care participa la campanie; 

e) Promovarea campaniei de sterilizare in oras prin publicarea de materiale 
publicitare; 

 

 si  

2.Asociatia Save a Life cu ajutorulAsociaţiei "Ute Langenkamp: 

Iubiţi Maidanezii" (AULIM): 

a) Sa asigure echipamentul si materialele necesare sterilizarii animalelor; 
b) Sa sterilizeze animalele, in baza unei programari telefonice; 
c) Să intervină în cazul în care în urma sterilizării apar complicații; 
d) Să încheie un acord cu proprietarul animalului, după ce acesta este 

informat în prealabil de toate riscurile ce pot apărea; 
e) Să respecte prevederile legislației specifice. 

 

Art. IV. RESPONSABILITĂȚI COMUNE: 

 

1.Părţile se vor susține reciproc în demersurile și inițiativele de organizare și promovare a 

evenimentului, vor respecta etica profesională în activitate şi în relaţiile de colaborare, 

din partea asociatiei va fi Gabriela Streza. 

2.În relaţiile dintre ele, părţile vor avea o comunicare transparentă, transmiţându-şi 

reciproc informaţii cu privire la orice aspect legat de îndeplinirea obiectivelor acordului 

de parteneriat.  

3.Părţile vor realiza serviciile prevǎzute în contract cu profesionalismul şi promptitudinea 

cuvenite angajamentului contractual asumat, la un nivel calitativ corespunzǎtor, în 

conformitate cu legislaţia şi normativele în vigoare; 

 

      Art. V. MODIFICĂRI, RETRAGERI și LITIGI 



 

1.Orice modificare a prezentului acord de parteneriat va face obiectul unui act adițional la 

acest acord.  

2.Organizatorul și partenerii evenimentului sunt de acord să nu se retragă din proiect cu 

excepția situației când există motive inevitabile pentru aceasta. În cazul oricăror dispute 

între ei, partile sunt obligate să opteze pentru o soluționare pe cale amiabilă.  

3.Orice dispută legală care ar putea rezulta din sau în legătură cu acest acord de 

parteneriat se va judeca în conformitate cu legislatia romana in vigoare.  

 

Art. VI. Încetarea prezentului acord de parteneriat are loc în următoarele 

situații: 

1.  Cu acordul părților; 

2.  Prin reziliere, la cererea motivată a uneia din părți; 

3.  La încheierea evenimentului; 

4.  În caz de forţa majoră, așa cum este ea definită prin lege 

 

 Art. VII LEGISLAȚIA ȘI FORȚA MAJORĂ 

 

1. Acest acord de parteneriat este guvernat de legea romana.  

2. Nici o parte semnatară nu poate fi trasă la răspundere pentru nerespectarea obligațiilor 

care decurg din prezentul acord de parteneriat dacă aceasta a fost cauzată de situații de 

forță majoră.  

 

          Art.VIII RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR: 

 

1.Fiecare din părți răspunde față de cealaltă pentru neîndeplinirea obligațiilor pe care le 

are în condițiile prezentului protocol și potrivit regulilor generale pevăzute în codul civil 

și legislația specifică. 

 

          Art. IX DISPOZIŢII FINALE: 

 

1. Protocolul are valabilitatea pe o  perioadă de 6 luni, de la data semnării sale, dacă 

nici una din părţi nu notifică celeilalte părţi, cererea de încetare a valabilităţii sale, cu 

minimum 30 de zile  înaintea expirării perioadei de valabilitate. 

2. Prezentul Protocol a fost aprobat prin HCL nr.127/30.07.2020 și se încheie în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 
 

 PRIMARUL,                                                                PRESEDINTE, 
ORASULUI    VICTORIA                                              ASOCIATIA SAVE A LIFE 
 
CRISTIAN    GHEORGHE                                                 GABRIELA STREZA 
 
 
 
Secretar general, 
Cioca Gabriela-Lenuța 
 


